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CUMHUR:İYET SONRASI ÇA<iDAŞ TÜRK SERAMIK SANATININ 

1 GEUŞİMİ VE ANIA TIM Dtı.l YÖNÜNDEN 

DE<i ERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Türk seramiği geçmişi itibariyle çok zengin bir .kültürel birikime 
i 

sahiptir. Orta Asya'ya kadar uzanan bu birikim, Geleneksel Türk Seramiği 

ile günümüze kadar gelebilmiştir. 
ı 

ı 

Bu çalışmapa oluşum süreci içindeki Çağdaş Türk Sanat Seramiği; 

Dünyadaki deği~imler ve oluşumlar çizgisinde ele alınmıştır. Yine aynı 
ı . • 

yaklaşımla Türki~'e'de, Cumhuriyet öncesi ve sonrası genel değişimler ve 
! 

Türk seramiğinıin bu değişim içerisindeki gelişimini yönlendiren 

faktörler belirlebmiştir. 
ı 

Çağdaş Tür
1

k Sanat Seramiğinin, Cumhuriyet sonrası, gerek anlatım 

dili yönünden ~erekse oluşumu açı~ından geleneksel Türk Seramik 

Sanatıyla karşıl~ştırmali irdelenerek, Çağdaş Türk Seramik Sanatında 

bugün anlatım dili yönünden görülen farklı yaklaşımlar belirlenerek, 

değerlendirilmişçir. 



SUMMARY 

Turkish ce~amics have gol a great deal of cultural accumulation par 

value of its past.l This rich cultural accumulation reaches through t-.tiddle 
ı ' 
ı ' 

Asia and could arrive at present day by means of traditional Turkish 

ceramics. 

Contempor~ry Turkish art ceramics in the process of this study was 

taken iri hand qn the approach of through the improvements and the 
1 

development alli around the world. By the same approach in Turkey 

general improveı[nents on pre-republic and post-republic period, and the 
ı 
ı 

factors which orientate the development of Turkish ceramics in the 
ı 
i 

process of the cHange were specified. 
ı 

On the post-republic period, contemporary Turkish art ceramics was 
ı 

considered at th<:r point of either its description or forming and should be 
ı 

' 

compared with triaditional ceramics art. In contemporary Turkish ceramics 
ı 

art, the different lapproaches in the view of description style counted. 
ı 

• 
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ı 

ÖNSÖZ 

Hızlı değjşirh ve gelişme sürecinin yaşandığı çağımız koşullarında, 
ı 

Türkiye'de, bu Şürece ayak uydurmak, öte yandan da bireysel ve 
ı 

toplumlararası etl~ileşimden dolayı, kendi iç dinamiğini ve özgün kimliğini 
! 

kaybetmeme yol~nda mücadele vermektedir. Bu mücadele her alanda 
ı 

verilmektedir. 20l y.y.ın yaşanan sürecinde, çağdaş Türk 'kimliğinin .ne 

olacağı düşünce~i çizgisinde, çağdaş Türk seramiğinin tanımlaması, 
! ı 

niteliklerinin bel
1

irtenmesi çağdaş Tü'rk seramik sanatçısının yapması 

gerekli olduğu bir zorunluluktur. Zira, çok çeşitli eğilimlerin hızlı bir 
ı. 

değişim ve gelişifn. sürecinde yaşandığı çağımızda, üst üste gelen yeni 

oluşumların, hiç 1 bir değişim temelleri atılmadan birbiri üzerine inşa 
ı 

edilmesi, Çağdaş Türk Seramik Sanatında bir kimlik bunalımı yaşanmasına 
ı 

sebep placaktır. 

Çağdaş Tür~ Seramik Sanatının bugününü tanımlamada, sorunlarını 
i 

ve endişelerini ortaya koymada bilimsel yöntem ve araştırmalara dayalı 
ı 

kuramsal çalışm~ların yapılması oluşum süreci içindeki Çağdaş Türk 
. 1 • ,• 

Seramik Sanatı açısından önem taşımaktadır. 
1. 

Bu önemdep dolayı tezimin konusunu, bu düşünceden hareketle 

seçtim. Araştırm~larım sırasında Çağdaş Türk Seramik Sanatının anlatım 
dilinin değerlendirilmesine yönelik çok az sayıda yazılı kaynak 

. : 

bulabildim. Bu /nedenle tez çalışmamda görülebilecek eksikliklerin 
ı 

anlayışla karşıla~masını dilerim. 

ı 

Çalışmaları~ sırasında, fakültemiz olanaklarından yararlanmaını 
! 

sağlayan Dekan !Sayın Prof.Dr.Engin ATAÇ'a, eleştiri ve katkılarından 
. ı 

ı 

dolayı bu çalış~ayı yönlendiren tez danışmanım Yrd.Doç.Dr.Saadettin 
.. i 

AYGUN'e, tezini· hazırlanması sırasındaki yardımlarından dolayı 

Doç.Dr.Zehra ç<bBANLI, Araş.Grv.Muammer ÇAKI ve Öğr.Grv.Kemal 
ı 

- ı 
ULUDAG'a teşekkürü borç bilirim. 

! 



2 

GİRİŞ 

ı 

Birinci Düırya s~l\·aşı sonrası bütün A\Tupa'yı saran yeniden 

yapılanma n: dq~işiın, Türkiye'de de ipuçlarını yermeye başlamış ve beş 
ı 

yüz yıllık bir ilnp~traLOrluğun çüküntüsü üzerine, yeni bir Türkiye 
,1 

kurulm~ısına yön~linmişti. Bu oluşum içerisinde Türkiye, tarihinin hiç bir 
ı 

. ı 

döneminde olmaqığı kadar yoğun biçimde Batı'yla sıkı ilişkiler içine girer. 
ı 

Batı'daki çağ dehişiminin bilincinde başlayan bu süreç, ülkemizde de 
ı 

sosyal, ekonon1ik, kültüre! ve sanatsal anlamdaki değişimler 
i 

Cumhuriyet'in il~~nıyla birlikte yaşanmaya başlar. 

Bu etkileşi~ çizgisinde, Çağdaş Türk Seramik Sanatının gelişim ve 
! 

oluşum sürecinç girmeden önce, Batı'daki Çağdaş Sanatın değişim 
i ı 

temellerini ve /bu temellerden hareketle ortaya çıkan oluşumlar 

bağlamında, D~nyadaki Çağdaş Seramik Sanatının gelişiminin ·de 
ı 

incelenmesi geırekmektedir. Bu nedenle araştırmaya, Batıdaki bu 

oluşuml<-u, deği~en sanat anlayışları ve Çağdaş Seramiğin Dünyadaki 
' 

oluşumuna baka~ak başlamak uygun olacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEG~ŞEN SANAT VE ÇAGDAŞ TÜRK SANATI 

Birinci Kısım 

DEClŞEN SANAT 

I. 20. y.y.da D,ECİŞEN SANAT ANlAYlŞLARI 

1 

ı 

ı. Birinci Dün~a Savaşı Sonrası Durum 

ı 

Birinci Dün~a Savaşı öncesi gerginlik ve sonrası yıkımlarla doluydu. 
i 
ı 

Toplum savaşı karşılamaya hazırlanırken sanat yavaş yavaş kapitalist 
' ı 

sınıfın kara parasını aklamak için kullandığı bir araç olmaya başlamıştı. 

Bu atmosfer sanJtçıyı, kendi duyarlılığından kaynaklanan bir öfke ve hırs 
ı 

içine düşürmüştÜr. 
1 

1 

ı 
Gelişen türiı bu olayların ardından gelen şey, sanatçının egemen 

ı 
ı 

. sınıfa karşı aldığlı, alaycı, aşağılayıcı bir tavırdı. Bu anlamda ilk hareket 
1 

' ı 

Dada'dan geldi., .Saşlangıçta bir tavır, olarak ortaya çıkan bu hareket, kısa 
' ' ı 

! 

bir süre sonra t~mellendirilip sanat akımları içindeki yerini aldı. Dada 
i 

hareketi sanatın )toplumsal işlevini açık bir tavra dönüştürmekle kalmadı, 
ı 

sana,tsal anlamda bir çeşitlilik getirdi. Bu gelişim çizgisindeki Dada 
; 

hareketi, geleneksel sanat eseri anlayrşının dışında bir gerçeği ortaya 
! 

çıkardı. Dada iJe birlikte, gösterilerin ve öteki olayların, gündelik 
i 

kullanım eşyalanının da sanat eseri olabileceğini göstermiştir. Getirmiş 
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olduğu malzcml çeşitliliği yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Buna 

verebileceğimiz e:n güzel örnek "Koloj tekniği n ilc yapılan çalışmalardır. O 
ı 

dönemde kullanırmaya başlayan bu teknik o kadar çok kullanılmıştır ki, 

Koloj sanatı olarqk adlandınlmıştır. 
ı 

ı 
Dada harek:eti içerisinde ortaya çıkan diğer bir yaklaşımda Marchel 

ı 

Duschamp'ın "Re:adx-Made"leridir. "Duschamp'ta gördüğümüz, sanatçının 
ı . 

ölümüdür. Artık değerli olan, bir şey yapmak değil, bir şeyi 
! 

düşüncbilmcktir.ı Böylece Duschamp, sanatı tamamen kavramsal bir yöne 

çckmcktcdir. Buhu yaparken de endüstrinin karşısına "ready-madeni 
! 

çıkarmıştır. 1 

ı 

Aslında 'ou$champ;ta görülen sanatçının ölümü değildir, aksine bu 
ı 

çalışmalarla birli~te ".sanatçı-sanat eseri-izleyici n arasında önemli bir bağ 
! 

kurulmuştur. Bu raklaşımın altında yatan ana amaç sorgulamaktır. Izleyici 
ı 

bu tür yaklaşımlarla, sorgulayan ve düşünen bir katılımcılık içerisine 
ı ' 

itilmiştir. Dusch.imp'ın bu çıkışı daha sonraları 1 960'larda, kavramsal 

sanatın. temel dü~üncelerindcn birini oluşturmuştur. 
! 

ı 
Bu anlaind' çıkıştarla sanat kendi başına bir sorun olarak ortaya 

çıkıyor ve bir tar~ışma konusu oluyordu. Bu döneme kadarki sürede "Soyut 

Sanatın Öncüleri] oluşturan-düşünmenin, biçim dilini yarattıktan sonra, 
ı 

sanatın toplumsal işlevi yeniden belirginleştiriyor: Sanat, yaşama 
ı 

karışarak insanıd doğa arasına giren endüstri dünyasını tasariayıp ona 
! 

biçim vermek ~e bu dünya insanının yaşam üslubunu oluşturmak 
i 

görevlerini üstlebiyorndu.2 

ı 

2 

jale Necdet Erzbn, Modernizm Sonrası Sanat. Çağdaş Düşünce ve Sanat, Plastik 

Sanatlar Derne~i Yayın Dizisi, Istanbul, 1991, S; 19-20. 
ı 

~azan-Mazhar ı IPŞİROGLU, Sanatta Devrim. Remzi Kikabevi, İkinci Basım, 

Istanbul, 1991,1s. 73. 

ı 



2. Sanatın 

ı 
1 

Yaşama Girinesi (Somut Sanat) 
ı 

! 

ı 

s 

Bu anlamdal Hollanda'da mimar, ressam ve yontucudan oluşan bir 
i 

grup sanatçı "De ıstijl" grubunu oluşturuyor ve sanatlarını halka tanıtma 
ı 

düşüncesiyle "Dei Stijl" dergisini çıkarıyorlar. Hollanda'da bu etkinliğin 
ı ' 

sürdüğü yıllarda; Maleviç ve Tatlin'in çevresinde toplanan grup "Rus 
ı 

Konstrüktivistleri:', sanat ve yaşam ilişkisini sanatlarının temel sorunu 
ı 

olarak ele alıyorl~rdı. 
! 

' 
i 

Aynı temel j yaklaşımda diğer bir etkinlik de Almanya'da Walter 
! 

Gropius önderliğ~nde "Bauhaus"un açılmasıyla yapılıyordu. Bauhaus, iş 
i 

eğitimine dayalı iatölyelerle, eğitim ve öğrenimi bir araya getirerek, o 
. ı 

i 

güne kadar akaÇlcmilerde verilen yaşamdan kopmuş sanat eğitimini 
i 
ı . 

değiştiriyordu. Eıı.düstri çağında hızlı gelişmekte olan toplumda, çağın ve 
ı 

toplumun gerekslinmelerine yanıt veren, yaratıcılığını teknikle birlikte 
i 

ortaya koymayı hedefleyen bir eğitim programı oluşturuyordu. "yapıcı
ı 

düşünme temeli iüzerine kurulan Bauhaus eğitim sistemi yeni bir çığır 
ı 

açmış, kısa zam~nda başka ülkeler de bu sistemi, yerel koşullara ve 
i 

gereksinmelere g~re benimsemi.şlerdir. ,3 
ı 
ı 

' 

ı 

Tüm bu gelişmeler tkinci Dünya Savaşının başmalasıyla bir kesintiye 

uğramış tır. 

3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Durom ve 
ı 1 

Günümüz ı Yaklaşımları 
ı 

ı 
"İkinci Dünya Savaşından .sonra,, dünyanın her yerinde büyük 

ı ' 

kitlelerin uyandığı ve yaşama hakkını aradığı bir dönem açılıyor.· Ulusal 
1 

sınırların, Doğu-Batı ayrıınının önemini yitirmeye başladığı bu dönemde 
! 

3 
.. ı 

Nazan ~lazhar İ:PSIROGLU, A.g.e., s. 90. 
ı 



ı 
6 

çqitli kültür (,'hTl:lL:rinin Ltyna~tığı e\Tensel c.lüzeyde bir endüstri 
. 1 

kültürü ulu..:unJrı."-+ 
'< • ı 

i 

! 

Endüstri ç~ğı. ile birlikte hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. 

Bireysellik bilinJinin yitirilmediği arria onun temelde değişerek, toplum 
ı 

bilincinin uyanpığı yerde, bin:ysclliğin dar sınırlarının kınldığı bir 

dönemin içindcd·iz. Bu anlamda sanatın işle\·i, özncr dünyaları aşarak 
! ' 

"oLısı c.lünyal~u·"a a(,·ıima yolunda, yeni gerçekler yaratarak 

zenginleştirmek /uluyor. 
! 
i 

ı 
İkin.c.l Dün~·a Savaşı sunrası uygulamalı sanatlarda büyük gelişmeler 

i 

kaydediliyur. "Nloda, tekstil, reklamcılık \'C kitapçılık alanında Grafik 
' i ' 

Sanatlar görülm~dik bir önem kazanıy:or. RekEuncılık, yeni bir resim ve 
ı ' 

yazın dilinin do1ınasına sebep uluyur. Pop Art, üp Art, Happcning, Aksiyon 

resmi \·b. adiari altında geniş çe\Telerin ilgisini çekecek yeni akımlar 
1 

ı 

ortaya çıkıyor."~ 

i 

i 
Yüzyılın son 30--W yılında çıkan bu öncü sanat akımları, kalıcı 

ı 

olmayan bir sahats~d üretime yönclmişlerdir. Değişik sanat 

görülen bu yakl~tşıınları aynı başlık altında toplamak mümkün 
ı 

birlikte yine de bazı urt~tk ta\·ırbr gözlenebilir: 

1 

i 

dallarında 

olmamakla 

Sanat yapıltı bir öz-biçim \'<..! bildirimden oluşan bir yapı içerisinde 

yer almaya başl~tmıştır. 

' ı 

Sanat ese/rleri galeri \e m üzelerin dışına · taşarak, beğenisel 
önceliklerde estLik Sl:(,·iınin, anlam \'e bilgi yönlendiriciliğinin arkasında 

! 

kalmıştır. 

s 
Naz•ın 1\lazh•ır İPŞİRO(;UJ, A.g.c., s. lJO. 

Naz•m 1\lazhaı İP~ll\O(il..U, A.g.l!., s. lUL. 
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Yine bu Yaklaşımlar 
! . ' 

özünde genel olarak, "yaşadığımız çevrenin-

kültürün bir eteŞtirisi ve uyarılar, irisanların birbiriyle iletişim kurma 
' ! 

biçimleri, kendimizi ve Çevremizi yeni bilinçte değerlendirme, kendi 
i 

hareketlerimizin Ibilincine varma gibi düşünceler"i içermektedir.6 
i 

·1 
ı 

Bugün Çağqaş Sanattaki oluşum süreci devam etmektedir. Tekniğin 

hızlı gelişme çizg~sinde yapıcı ve yıkıcı gücünün, Çağdaş Sanata yansıması 

ve sanatın bu ol~şumlara yaklaşımı nasıl olacak, onti halen yaşanmakta 
ı 

olan süreç göste~ecektir. 
i 

ı ı ' 

II. DÜNYA'DA ~A<iDAŞ SERAMİK SANATININ OLUŞUMU 
ı 

1648'de İjgiltere'de Endüstri Devriminin gerçekleştirilmesinden 
1 

sonra, o güne k*dar geleneksel anlamda çömlekçi atelyelerinde üretilen 
ı 

seramik, endüstrileşme süreciyle birlikte onun getirmiş olduğu süratli ve 
ı 

ucuz üretim tarzina dönüşmüştür. Böylece ortaya tek düze yoz, gösterişli, 
ı 

ucuz ürünler çık~aya başlamıştır. Bu anlamda üretimde seramiğin çağdaş 
ı 

boyutu sadece teknik ve üretim anlamında bir gelişme kaydetmiştir. 
i 

Endüstrinin tüketim çarkına sıkışan seramik üretimini, daha nitelikli hale 
ı 

getirmek ve el ~anatı konumundan kurtararak gelişimine yön vermek 
1 

anlamında ilk t~pki, İngiltere'de William Morris'in kişiliğinde kendini 
ı 

göstermiştir. "Endüstri devrimini insanlığın kendine getirdiği en büyük 

felaket olarak Jören Morris, El Sanatları ve Sanat akımını başlattı. 
ı 

Amaçları insan 1 emeğine saygı ve. maddeye doğru yaklaşımdı." 7 B 
i 

Sa~atlarının yenÜeştirilmesi, kaliteli, zevkli ürünlerin ortaya konması ve 
ı . 

el sanatiarına 4uyarlılığıq arttınlmasıyla başlayan "Art s and Crafts 
: ı . 1 . 

Movement" akırrtı, Çağdaş Seramiğin, endüstriyel gelişme içerisinde 
ı 

6 

7 

ı i • 

Halil AKDEN Z) Teknolojik Toplumlarda Sanatta Yeni Gereksinme/ere Ilişkin 
ı ·. -

Gözlemler, Çağdaş Teknoloji ve Sanat,, Hacettepe UniversHeki, Güzel Sanatlar 
! 

Fakültesi Yayınjları, No. 8, Ankara, 1989, s. 4. 

Sezer TANSUG,II Candeğer Futan ve Çağdaş Seramiğin Sorunsalı, Argos Yeryüzü 

Kültür Dergisi, Kasım 3, İstanbul, 1988, s. 93. 
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kendine yeni pazarlar bulmasını, sanat okullarının, akademilerinin de 
! ı 

açılmasına nedeni olmuştur. 
ı 
i 

Batı'da b~ ~nlamda gelişmeyle başlayan çizgi, Uzakdoğu 
ı . 

Seramiklerinin s~rlannın çözülmeye başlamasıyla birlikte daha nitelikli, 

teknik yönden zengin ürünlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasını sağlar. 
ı 
ı 

Uzakdoğu seramjklerinin tam aniarn ve değerini Batı'ya taşımada bazı 
ı 
i 

sanatçılar öncülük yapmıştır. Bunlardan biri Bernard Leach'tir. Bernard 
ı 

Leach, resim ö~retmenliği yapmak için gittiği japonya'da, çömlekçi 
! . 

olmaya karar ı vermiş, sonra İngiltere'ye dönerek, Uzakdoğu 

seramiklerinin a~lam ve değerini Batı'ya taşımıştır. Böylece, tüm işlemleri 
ı 

kendisi yapan, ~ır ve form mükemmeliyetini araştıran ve uygulayan 

çağdaş bir sana kı niteliğini ortaya çıkarmıştır. "1940'da yazdığı "Bir 

Çömlekçinin Kitdbı" seramikçilerin İncil'i olmuş, seramik literatürünün 
! 

ilk klasikleri arasına girmiştir. ,g 
ı 
ı 
1 

Batı'da 18. }.y. sonralarında "Arts and Crafts Movement" ile başlayan 
! 

süreç İkinci Düpya Savaşı sonrası, seramiğin pazarının ve seramiğe 
ı 

ilginin çoğalm~sı, teknolojinin ilerlemesi, seramiğin uluslararası 
! 

fuarlarda görülm~ye başlaması ile resim ve heykelle uğraşan sanatçıların 

da ilgisini çekm,ye başladı. Bu ilgi, seramik malzemenin incelenmesi ve 

niteliklerinin bel~rlenmesi yolunda araştırmaları getirdi. 
ı 

i 

Bu gelişm~ Picass~ ve Miro'nun seramik yapıtları ile çağdaş 
anlamdaki boyufuna oturdu. bu boyuta gelinmesinde hiç şüphesiz, 
seramiğin teknolojik gelişiminin çözümlenmesinin yapılmış olması önemli 

ı 
ı 

bir etkendi. Pi9asso ve Miro, çağdaş seramiğin, geleneksel üretim 

mantığını deği~tirerek, seramik malzemenin bireysel, estetik ve 
ı . 

düşüncesel yoq.ımları • ortaya koymada, sanatçıya sağladığı ifade 

olanaklarını göstermiş oluyordu. Bu girişim ayrıca Çağdaş Seramiğin 
1 

anlatım diye yön~nden, hala yaşanmakta olan sürecini de başlatmıştır. 
ı 

8 A l Sezer TANSUu, A..g.e., s. 93. 
ı 
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Pic~tssu, "Bey~tz Başkuş", Seramik, 1952. 
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l\liro, Tah;..tk, serduııik, 1952 



f'.Iiro, ı:urm, Ser~1mik, 1956. 

~ 
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İkinci Kısım 

ÇAGDAŞ TÜRK SERAMiK SANA Tl 

I. GELENEKSELi TÜRK SERAMiK SANATININ GELİŞİMİ 
ı 

Gelenekse~ Türk Serami.k Sanatını, Anadolu Selçuklularından 

Cumhuriyet dönçınine kadar yaşamin seramik kültürümüz oluşturmuştur. 

ı 

1 

13. yüzyılıda Anadolu Selçuklulanyla başlayan geleneksel Türk 
i • 

Seramiği, baştan;gıçta çevre kültürlerden ve özellikle Islam kültüründen 

etkilenmiştir. 10~ y.y.da Türklerin müslümanlığı kabul etmeleriyle birl'ikte 
ı 

.etkisini göster~n İslam· düşüncesi, zaman içerisinde kendi kültürel 

oluşumu doğru~tusunda, diğer alanlarda olduğu gibi Geleneksel Türk 

Seramiğinin de *içimlenmesinde etken olmuştur. 
ı 

i 

ı 

İslam kültyrünü şekillendiren düşünce, soyut İslam düşüncesidir. 

Soyut İslam. düş~ncesine dayanarak nesnelliğe yaklaşan Geleneksel Türk 
ı 

seramiği, Anado~u Selçuklularıyla başlattı~ı süreçte, Beylikler dönemine 
ı 

kadar, geleneksiel üretim tarzında ve süslemede, Selçuklulardan bir 
! . . 

' 

farklılık göstermrmiştir. Farklılık Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır. 

i 

Osmanlı dönemi ile birlikte Geleneksel türk Seramiği üretiq:ı 
! 

merkezlerinin sayısı ve yerleri de değişmiştir. Selçuklular zamanında 
ı 

önemli bir mer~ez olan Konva, )'erini İznik ve Kütahya'ya bırakmıştır. 
. ı ~ 

Ayrıca Bursa, Çahakkale ve Diyarbakır'da da üretim görülür. 

ı 
Osmanlı dlöneminde Geleneksel Türk Seramiği, üretim tarzı ve 

ı 

süsleme yönündb parlak bir devir yaşar. Çizgi dili, Batı etkileşiminde bir 
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geli~ınc gösteriıl. Bu t:tkile~im süsleınede naluralist anlayışa .yönelimi 

ba~latır. Fakat n~~turalist yakla::;ıınJa Ja bir soyutlamaya gidilmiştir. 
1 

ı 
1 

ı 7. 'üz,·ıl ortalarından itibaren, Osmanlı devletinde kendini 
- - ı 

i 

gösterme,·e ba~.:.Ja,·an ini", (;deneksel Türk Seramik Sanatını olumsuz 
- ' '( ! - '( 

yönde ı.:tkikr. lJirı.:tim nH.:rkezlerindcn 'İznik t~tınamen kaybolur. Kütahya, 

inişli <.;ıkı~lı oıarJık, ,·arlıgını UC\ am ettirir. Çanakkale de ise kendine ozgü 
ı . 
ı 

bir ürt:tiın görülür. Bu merk<..:zde yapılan ürünlerin özgünlüğü süslemeden 

k k 'll .ı· ı .. l'k. Çü şe ·ı enuırıncye yune ı ·ur. 

ı 

!bt ı 'Ja sa ıLı' i de\Timi \1...: ba~ıa,·an büvük deg;i~.:im, 19. vüzvıldan 
ı - - •( - - '( - -
i ' 

itibaren Osmanlı Dedetini si)~tsal, kültürel ,.e ekonomik açıdan gittikçe 
! 

artan or~mda 'etki.kıncyc başlar. Bu nedenle sanatta Batı'ya yönelme ı 9. 
i 

yüzyıla tarihlenLbilir. 

Bu değişim sunuu gelen etkileşimin Geleneksel Türk Seramik 

Sanatına y~msıı1l1asını, 1 982'de kurulan Yıldız Porselen Fabrikası'nda 
yapılan <.;alışnıal(·da gtirebiliriz. 

Geleneksel Türk Scr~tınik Sarıatının bu döneme kadarki süslemeye 

yönelik, işle\'selliğin ün planı.b olduğu bir tarzda yaşamış olduğu süreç, 

Cumhuriyet'ten sonra lbtı'lıLtşmanın hedeflenınesi ile birlikte 

gelenekselin dış nda bi(im dilleri ve yaklaşımların arandığı bir döneme 

girer. 
ı 

! 

ı 

II. ÇAGDAŞ TÜIRK SERAMIK SANATININ OLUŞUMU 

ı 
Çağd~tş s~u~~tt Lt\Taınmı bdli bir tarihle sınırlamak, ya da belli 

kişilerin açllğı ıkapılar başlangıcıyla ele almak ne kadar doğru olur 

belirlenemez. Ç~nkü, yaşanan tüm oluşumlar birbirini izlemekte ve bu 

süreç hal:t devajnlılığını sürdürmektedir. Fakat gerçek olan nokta şu ki; 
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i 

sanato it;ind~ IY~t~adığı düny~mın ist~k.krin~ yanıt arark.en, çağın 

: i . 

istek.krini k.arşıLtyac~tk yeni görüntü n.! nesneleri bulmakta 

zorlanat·ak.tır. 

"Çağıınızda sanatın dönüşüm süreci toplumsal bunalımiara işaret 
. ! ' 

etmek.t~dir. Bu 4lurum, bir yen.k, bunalımlar olmadığı zaman sanatsal 
i 

aşama \C susyal ilerleme de ulm~tyacağını göstermektedir."') 
' 
' 

Türkiye'de de Osmanlı'nın son dönemlerinde yaş::uıan bunalımlı 

yıllar, Cumhuri)·ct'in ilanıyLt birlikte sosyal, ekonomik ve sanatsal 

ilerlemeler süret~ini getirmiştir. 

Cumhurin:t'in ilk un _,·ıJııH.b tuı"llumdaki tüm alt \'C üst tabakalar 
• ! 

ı 

arasındaki U( urum 
! 

kaldı rı 1 ını~. top! um un köhndcşmiş zihniyet 

kalıplarından arı:nıp yenilik(i, muuernize olma yolundaki yeni bir toplum 
! 
ı 

düzenini, urtay~~ koyma yulunJa çalışmalar yapılmıştır. Bu reformcu 
: 
i 

müdahale, toplutnun tüm kurum ve bireyleri üzerinde yenilikçi bir tavır 
. ı 

ortaya koymuşl fr. Yaşam l~trzında meydana gelen bu önemli değişim 

seramiğe de yan~ıınış, u güne kadar egemen olan, geleneksel üretim tarzı 
ı 

değişerek çağın ~en:ksinın~lt:riıw yanıt \·erebilecek, teknik ve teknolojik 
' 

anlamda Ldkını~ıaya yöi1elik girişimler başlamıştır. /\slında bu girişim, 
ı 

Cumhuriyet'in il~mından önct:, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde 
ı 

II.Ilamit tarafıı~dan, Beykoz n~ Yıldız'da Porselen ve Sert Fayans 
ı 

Fabrikalarının k~rulmasıyla yapılmaya çalışılmış ama birinci 1 O, ikincisi 
ı ' 

28. yıl <:alıştıktan! sun ra t;alışmaLtrına son vermiştir ( 1922). 

Cumhuri\d'iıı iL"ı:nınd~ın sunr~ı, 1920 yılına kadar, seramik sanat ve 
• ! 

endüstrisi al~ı.nınLLt hi< bir t:tkinlik gürülınt:miştir. 

9 jale Necdet U~Zl:N, f\luderııizııı Sonrası S:mut, Çağdaş DUşUnce ve Sanat. 

Plastik. S~matla! Derneği Yayınları, No. 1, İst•mbul, 1991, s. 11. 
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ı929 yılındf Çağdaş Türk Seramik Sanatının oluşumunu başlatan ilk 

adım, Sanayii Nhfise Alisi'nden Namık İsmail'in Akademiye Dekoratif 
ı 

Sanatlar Bölümüdü katmasıyla gerçekleşir. ı 929'un Kasım ayında çinicilik 

atölyesi açılır ve ~tölyenin başına İsmail Hakkı Oygar getirilir. Daha sonra 
! 

ı93ı yılında, Paris'ten dönen Vedat Ar ve Hakkı lzzet'in katılımıyla atölye 
! 

çalışmalarına bu lharcamalanmızın önderliğinde eğitim vermeye başlar. 

' 
ı 

ı933'e geld~ğimizde "Sümerbank'ın Endüstri planlamasında İstanbul , 
' 1 

ve Kütahya'yı kapsayan seramik endüstrisi etüd ve projelerine başlaması, 
ı 

seramik sanat ye endüstri kısmında bugünkü gelişmelerin temeli 
! 

olmuştur." 1 0 

Daha sonraki yıllarda Ankara'da, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde de bir 
ı 

seramik atölye~i meydana getirilip seramik öğretimi, verilmeye 

başlanmıştır." Ha~kı İzzet Bey Ankara Kimya Fakültesi Seramik bölümünde 

çalışmalarını sür4ürürken bir yandan da bu Enstitüde ders vermiştir. 
ı 

i 

ı 95 ı 'e gelindiğinde bireysel anlamda ilk özel seramik atölyesi 
ı 

ı 
kuruluyordu. Atölyeyi, Füreyya Koral kurmuştu. Herhangi bir seramik 

ı . 

eğitimi görmeyen sanatçının seramikle tanışması, ı 947'de tedavi için 
ı 

İsviçre'ye gittiği/nde gerçekleşiyor. ~ 949'a kadar devam eden tedavi 
ı 

ı ' 

süresinde, sartat~al iddiası olmayan seramik yapan bir atölyede çalışır. 
i 

Belli bir süre sÇmra ilk çalışmalarını yapmaya başlar. Sanatçımız ilk 
ı 

çalışmaları konu~unda şunları söylüyor; 
ı 

i 

i "Eski yazılqr, el işlerimiz, halk sanatlan, Mevleviler ve hareketleri, 
ı 

ilk basamak o19u. Batı resmi ve Anadolu geleneğinin sentezi ile bir 
ı 

soyutlamaya girdim. ı 95 ı 'de memlekete döndüğümde Hitit uygarlığı ile 

karşılaştığımda, Ju adeta şok yaptı bana seramiği form olarak değil, duvar 
ı 

10 . ı 
Sadi DIREN, sq Yılda Seramik, SO Yılda 'Cumhuriyet SO Yılda Plastik Sanatlar, 

İ.D.G.S.A.Yay., ~o. 8, Istanbul, 1974, s. 221. 
ı 
ı 
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olar;.ık görüyon.iulm." ll 

ı 

O dönt:ınin /diğt:r üncü s~tnat(ılarınd~m biri de, Devlet Güzel Sanatlar 
1 

Akademisini 195~fdt: bitir<.!n Sadi Dircn'dir. Öğr<:ncilik yıllarında başladığı 

çalışmalarını, o dpncmlerde Güksu'da Hasan Usta'nın çömlekçi atölyesinde 
' 
ı 

yapma olanağı !bulmuştur. "195 5 'de yurt dışına (;ıkan Sadi Diren, 
i 

Almanya'd~t kaldpıı dukuz yıl boyunca yalnız "Sanat Scramiği"nin değil, 

"eıidüstri seramiği "nin de gizkrini çözme ve çeşitli şekillerde uygulama 
! 

fırsatını buldu. Yun dı~ında g~:,:~.:n bu sürt: i<;inde, 1955-59 aras~ Diren'in 
i 

"biçimlerde sadelik, yüzc.yll:rdc süslemenin ün planda uygulandığı" 
ı 

! 

yapıtlarının, 1 'J:(ı(Hd arası is~.: seraınikte "ilk dU\·ar resimleri"nin 

dönemleri olarak: adlandıı~ılabilir. GenÇ! özgün, çeşitli sır tekniklerine ait 

buluşları, unun ~bu düi1emlerinin yapıtlarında görülür." 12 Sanatçımız 
ı 

196-1- yılında yuırda dündüğünde, Türkiye'de seramik eğitimi anlamında 
i 

yeni bir ~tdıın d~tlıa atılnw;tı. 

1957-58'dej öğr~.:ninıint: istanbul'da b~tşlayan, Devlet Tatbiki Güzel 
' 

Sanatlar Yüksek (!)kulu, Gazi Terbiye Enstitüsü Seramik Bölümünü kurmuş 
i 

değerli hocaları q~t bünyesine alarak, günümüz anlayış ve teknik düzeyine 
ı . . 

daha uygun bir seramik eğitimi vermeye başlar. 
! ' 

Akademi k~rumunda, u güne kad:..\r endüstriyel alandaki çalışmalar, 

yan eğitim uğra~ı ubrak kalıyurdu. Kuruluş ilkeleri yönünden ı 9 ı 9'da 
ı 

kurulan Bauhauis temel niteliğinde öğretimc başlayan Tatbiki ,Güzel 
ı 
ı 

Sanatlar Yuksck Okulu ise güre\· alanını şöyle bclirtiyordu; 
ı 

ı 
ı 

ı 
"Yaşama ,.c ~·alışnı':..t (e\renıizde k,·ullanılan her çeşit eşya, alet ve 

i 

i . k makinalarla <;alıışına 't: y~tpma (.,-e\Temize güzel görünüş verece,, 

ll i 

Füreyya Koral,! Fiin:yy;ı Kur:ıl S:uı:ıııııı Aııl:ıtıyor, Plastik San;.Hlar Dergisi, Yeni 
' Bonıt, S. (ı, İsL~tnbul, ı '.>tiL, s. -L 

- ı· 

12 Prof'.Dr.Ufuk. biN, Sadi J)jn..!il n~ Scruıııik, 'Saı1at Çevresi, Ocak., Sayı: 63, 
! 

İsL~mbul, 198-i! s. b. 
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ı 
mesleklerinin ın~tddelerini iyi tanıyan, bu maclJeleri işleme tekniklerini 

ı 
bilen, yaLll111~l r'l.' )~lplll~l k~tbiliyt:tleri geJişmi~, kişilik sahibi sanatçı, 

ekmanlar (Jiz~fyn~:rl ye'tiştirınek. Okul il.;inJe geliştirilen yaratıcı 
ı 

çalışmaların ve; yeti~tirilen elemanların memleket endüstrisi ve el 

sanatiarına olumlu etki sağlayar~tk teJbirleri ~tlmak." 1 3 
! 

Bu yakla~ıimla \ eritıneye başlayan seramik eğitimi He birlikte, 

. ı. ı . ı . ı . ı . . 
seramı.ı-;, sanatımıız, (;agın gere .;,sınnH.: erıne yanıt arayan \'C yaşam a ıç ıçe 

! 

olduğu bir süreri/Lk b~t~Lıtıyurdu. 

Bu döneınierde san~tts~ll ~tnLunda yapıbn çalışmal;ır, seramiğin 
ı 

endüstriyel anlal11d~t ür~:tim ç~llışmaları içerisinde yer alması ile Çağdaş 

Türk Seramik ~anatının ortaya l."ıkan endüstriyel boyutu, ekonomik 
' ' 

sıkıntıların yaşaı~Jığı bu Jönemde, san~tt<;ılarımızın sanatsal çalışmalarını 
' i . 

sürdürebilmeleri ic.;in gerekli teknik, . malzeme \·e araştırma olanakları 

sunması a<.;ısınd:tln ünemli bir k~tyn~lk olmuştur. 
! 

ı 

1 9SO'de kuirulan Erzacıba~ı Sanat Atölyesi bu alanda mücadele veren 

kurumlardan biıjidir. <;eşitli tarihl<;;rde seramik sanatçılarımız bu fabrika 
ı 

bünyesinde, s~miats~tl çalışına ve araştırma imkanları bulmuşlardır. Bu 
ı 

isimler arasında 
1

sadi Dir<..:n, 1\l<..:like Kurtiç, Atilla Galatalı, Alev Ebuzziya'yı 

sayabiliriz. Gru~ daha sonra dağılmıştır. Bu isimlerden Alev Ebuzziya 
i ' 

çalışmalanna Daninı~u·k~t'd~t, i\ldik<..: Kurti( Kop<..:nhag'da Kraliyel Porselen 
! ' 

fabrikasında, Atilla Galaulı, bir<..:\ sel olarak, S~tdi Diren, İstanbul Güzel 
' -ı 

Sanatlar Akadcm'isi'nd<..: <.;alışmalarına de\·am etmişlerdir. 

Bu dönemc:i kadar, Geleneksel Türk Seramik Sanatında Duvar Süsleme, 

duvar çinisi oıa!·ak g()rülen seraınik, bu dön<..:mle birlikte plastik görsel 
ı 

boyutunu, Juy~u; p~musu çalı~malarında da gösteriyor. Bu tarz çalışmalar 
ı 

aynı zamanda <;Jğda~ türk S~:r~unik Sanalının \erdiği ilk ürünlerdendir. Bu 
ı 

13
, ı 

Kuruluşunun !15. yılı Llolayısıyl~l )-.t_yınl~ınan De\'lct Tatbiki Güzel Sanatlar 
ı 

Yüksek Okulu Broşürü. 



anlamda ilk çalışııpları r:üreyya Koral ve Sadi Diren'de görüyoruz. 
ı 

i 
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Çağdaş Türk1 Seramik Sanatımızda, ı 95 ı 'den sonra sanat seramiğinde 
! 

faaliyet gösteren, i aralarında' seramik eğitimi almamış sanatçılarımızın da 
! . 

bulunduğu dönemlerdeki isimleri şöyle sıralayabiliriz; 
i 

ı 951-62 deyresinde, Nasip İyem,' Mediha Akarsu, Seniye Fenmen, 
ı 

Belma Diren, Atilla Galatalı, Alev Ebuzziya, Melike Abasıyanık, Cevdet 

Altuğ, t-.lüfide Çal~k, Ayfer Karamani, Sabit Karamani, Cavit Bozok, Hakkı 
Karayiğitoğlu. 

1 

1963-67 deyresinde; Bingül Başarır, Hamiye Çolakoğlu, Candeğer 
•• i 

Furtun, Filiz Ozgüven, Erdinç Bakla,. Güngör Güner, jale Yılmabaşar, 

Mehmet Uyanık, Qrhan Taylan. 
ı 

1967-73 de~resinde; Beril Anılanmert, Tülin Adalan, Ömür Bakırer, 
Azade Köker, Mus!tafa Pilevneli, Yahşi Baraz, Aydın Kut, Şara Yazıcı, Beyza 

ı 

Erzene, Ayten Aydın. 

! 

Bugün, bu i isimler arasından, hala sanatsal anlamda seramik 

çalışmalarını sürdüren sanatçılarımızın yanısıra; yeni isimlerde bu süreç 
. ! . 

içerisindeki yerlerini almaktadırlar. Bunlar arasında eğitim formasyonu 

· seramik olmayıp 4a, bu oluşum içerisinde etkinlik gösteren sanatçılarımız 
! 

da vardır. Bu isimler arasında; 

Handan Börteçene, Şeyma Reisoğlu, Ünal Cimit, Ali İsmail Türemen, 
1 

Zehra. Çobanlı, SaÇettin Aygün, Gökhan Taşkın, Bilgehan Uzuner, Ayşegül 
1 

Türedi, Kemal U~udağ, Ekrem Kula, Mustafa Tunçalp, Tülin· Ayta, İlgi 
ı 

Adalan, Efsun Eırgüven, Soner Genç, Sevim Çizer, Muammer Çakı, . . 

Cemalettin Sevim, ı Ferhan Taylan Erder, Kadriye Ezelağaoğlu, Lerzan Özer, 

Pemra Sağlıkova Filevneli, Aylin Saraçtı gibi isimleri sayabiliriz. 
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I I I. ÇAGDAŞ 'I ÜRK SERAMiK SANATININ OLUŞUMUNU 
! 

BELiRLiiYI'iN FAKtÖRLER 

1. Cumhuriyel! Sonrası Gelişmeler ve Sanayileşme 

OnJukuzui1ru yüzyılın ilk yarısınd~tki çağdaş yeniliklere açılma 

sürecinJe, .· Osma!nlı Saltaııatın~t. sun Yeri! erek, Cumhuriyet 'in il Cm edilmesi 

ile gerekli köklü! girişimlerJen ilki gen;ckleştirilıniş olJu, 
i 

! 

Cumhuriy~t'in temel ilkckrimlen biri ulan llalk(,·ılık, kültür sanat 

politikasının LL\ yünclişini bdirliyurJu. Bu da (,·ağJaş kültürün halk 

kitlesine ,.a,·ılm~bı i(,·in bir Ji;d ~:ğitim programlarını urtaya çıkardı. 
- - i 

"Süregel<.:r1 eğitim ,·abaLtrını, iletişim araçlarının modernleşme 

süreci destekledi. Öte yanJa s~mayilqme doğrultusunda girişilen çabalar, 

büyük kem Cılçe:ı . .Jerindeki kültürleşıne sorununu gündeme getirdi. Eğitim 

Ye gelir dCızeyii Llrklı kesiııık·rdc Juğal ularak beğeni Ltrklılıklarının 

sürüp gitınesine 1 kar~ın. çağd~Lş uyg~trla~manın bir gereği ularak kültür ve 
i 
ı 

sanat alanında bütünleşmeye ubna.k ,·erecek ekonomik refah sorununun 
ı 

çözümü yol und~~ çtbaLtrın h~u·r~Lndığı bir sürece girilmiş oldu." 14 

1923'de bltşlayan bu mücadele muJcrnleşme yolunda yapılan ilk 
1 

köklü girişimdi. C,:ağdaş ııı~:deniyetler sedyesine erişmek amacıyla 
i 

başLıyan rdorm~·u ınCıd~thale, y~:nilenme, yapılanma yolunda doğal olarak 

modcrnizmi H:rbh etmh üldu. !'eki bu Cumhuriyet sonrası gelişmeler 
ı 

Çağdaş Türk Ser~tınik s~matının uluşuiı1Linu ne yönde etkileyecekti? 

O dt)ncme ,kaJar gel<.:!n, geleneksel bi(imdeki san~tt eğitimi, usta.,çırak 

ilişkisine dayalı, yL'lenekli 'e Lecrübeli ustaların teknik ve teorik 
ı 

bilgilerine egenıen bir sisteıııdi. 1 929'J~t Akademi seramik /\tölyesinin 
ı 

14 S<.:z~r Ti\NSUÖ, Çağdaş Türk saııau, R~ınzi KiLab<.:d, İstanbul, llJ8(ı, s. 158. 
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kurulmasın0an ~unr~t sün:gel~n Gazi Eğitim Enstitüsü, Tatbiki Güzel 
ı . • 

i 

Sanatlar Yüks~k~ Okulları ik birlikt~ ı,·ağdaş anlaında eğitim veren 
i 
' 

kuruıniarın sayısıl antı. Bu okuiLir günümüz Çağdaş Türk s~ramik Sanatına 

bir ı,·uk ak~td~miJcn, uzman, diz~tyıH.:rkr y~tiştirdi. 
! 

i 
Cumhuriyet sunr~tsı hızla gelişı:n s~mayi, kendi üretim biçimini 

ı 

oluşturdu, Ltbrildtlaşına başladı. 

1 i.J-L~\Ie Lct'Ja~·ılxtşı ı:iııcan i\tüly~si 

1 950'd~ ı:c)~ıcıb~tşı s~u1~ll ,\tiilycsi 

l iJ 5 ö' de (,\u)~tkkak Lı: ~lll:-. 

1 058\.le (;uırbun lşıl 

1 iJ(ıO'd~t EcLın b~tşı ( f\lumh~tı1e) 
ı 

i 

ı' 
Daha sonr~q\.i yıllarda da bir t;ok fabrika ve atölyeler açıldı. 1 942'den 

19GO'a ktd~trki ~ür<.:Jc yaşanan hızlı gelişim, geleneksel seramik üretim 

metodunu ~ttülyc 1 üretiminden, büyük boyutlu ~ndüstriyd üretim biçimine 
ı 

dönüşlürınüştür.: Bu diinüşi.ıııı hem Türk s~r<.uniğinin ı,-ağdaş üretim 

biçimini, h~m de ibir ser~unik sd.türü oluşumunu da b<.tşlauyordu. 
i 

ı 

Sanayilcşm~ ile birlikte Luplumdaki ekonomik ve sosyal yapılarda bir 
ı ' 

değişim yaş~mm<.~ya başladı. 800 yıl boyunca Anadolu Türk toplumunda 
ı 

sosyal hay~ll .. t eg~men olan isLi.ıni düşünc~ n.! hareket tarzı, yerini din ve 

vicdan özgürlüğ:üne <.!ayalı Lıik bir anlayışa bıraktı. Bu olay toplum 

yaşamında ,.~ s~ıhatta d .. t büyük değişikliklere neden oldu. Bu yaklaşımla 
i 
ı 

birlikte sanatta i Batı düşüncesinin egemen olduğu yaklaşımlar ağırlık 

1 

kazandı. Birey özgürlüğü \e bir~ysd ta\·ırlar ön plana çıktı. 

DC\Timler ,,.e s .. mayileşm~ ile birlikte toplumdaki üretim-tüketim 

ilişkileri ve bun<.t' b .. ığlı y~ışam t~trzında da değişiklikler yaşanınaya başladı. 
ı 

İnsanlar, kılık kı~·afettcn k<:ndi (<:\Telerine, ya~adıkları yerlere kadar her 



şeye dikkat ctmc),c başladılar. 
! 
ı 

! 

21 

Kentler, eski görüntülerinden yavaş, yavaş kurtularak, modern 
ı 

yapılarla dolarkqn, bu yapıların sOslenmcsindc, iç ve dış cephelerde 
ı 

seramik duvar p~noları görülmeye başlandı. Böylece, seramik sanatımız, 

geleneksel işlem jve görme alışkanhklarımıza, yeni anlam ve olanaklar 
' sunmaya başlıyordu. 

2. Batı İle Olan: Etkileşim. 
ı 

ı· 
ı 

ı 

ı 

Türk sanatının Batı ile etkileşim süreci eskiye dayanmaktadır, Bu 
i 

süreç, "fatih sulltan 
ı 

yaptırılan Vcnedjikli 

f\1ehmet'in sarayına çağrılıp padişahın portreleri 
. ' 

sanatçılar ve özellikle de Bcllini'ye bağlanır ... ı S 

"1 5-18. y.y.lar arasında hazırlığı tamamlanmamış değişim temelleri 

üzerinde yeni j biçim etkilerinin inşa edilebileceği ortamları 
oluşt~rmuştur ... ı q 

: 

1 

Bu yüzyıllatdari. başlayan temelsiz değişim süreci Cumhuriyet ile 
i 

birlikte hedcfle~en Batılılaşma programı .ile birlikte sürekliliğini 

sürdürmüştür. 

i 

Çağdaş Türk Seramik Sanatı da, Cumhuriyet sonrası Batılılaşma 
i 

hedefli süreçte bp etkileşimi yaşamıştır. Çağdaş Türk Seramik Sanatının 

Batı ilc olan etki~eşimini belirleyen oluşumlardan biri eğitim kurumlan 
ı 

alanında olan etkpeşimdir. 

• ' 1 

"Ingiltere'de başlayan, John Ruskin ve William Morris gibi 

öncülerlc, sanatldrın ve mesleklerin yenilcştirilmesi, dizi halinde üretilip 
ı 
ı 

piyasa va sürülen ucuz malların yerini zevkli, kaliteli ve bilinçli el 
~ ı· 

ıs Sezer TANSUGl Sanatta Batılılaşmanın Kaynakları Üstüne Bir Deneme, 
. . ı 

Türkive'de Sanat, Plastik Sanatlar Dergisi, Kasım-Aralık ı, Istanbul, ı99ı, s. 25. 
~ . ı 

16 SezerTANSUG, A.g.e. 
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i~ll:rinin alın~ısı i·~·in i)ıH'ülük L'Lıııhl~:r, /\\rupa'y~t yayılan "/\rts and Crafts 
ı 

f'.luv~:nwıH"ı ba~L~um~L.ırdır." 17 
ı 

i 

/\ns anJ Crıaft .t\lu\·enwnt'in am~tcı d s~maLlarının, endüstri ve sanat 
i 

dünyası h.:inLie y~:rini. alın~tsını sağlam~tkJ endüstrileşme ilc birlikte yok 

olma tehlik~:si 
ı • 

g~:(ır<..:n gdend;.s<..:l s~matlara yeni araşllrma kaynakları 

yar~ttm~ıktı. 

(;L'I~..:nd;.sd san~ıLLlra uLuı Liuy'~trlılığı arttır~m bu girişim,· bir 

uzanusını; Türki);e'Lic aynı Liuyarlılıkta 1 l)3U'da Türk Çiniriliği atölyesinin 

kurulmasıyla gösıteriyurdu. Büykce "Geleneksel sanallmızda süslemccilik 

yönü ağır basan, :hatta, süsleınedliği duruk noktasına ulaşuran çini sanatı 
<;ağın gereği olarak, ~"arklı ek ~llınmışllr. Bu önt"i.:i grubu oluşturan İsmail 

II.Oygar, Vedat ;\r '~.: 1 Ltkkı izz<..:t Bey'lerin seramiği ele alış biçimleri 

süslemeci ta\ rın LlışımLL, üzgi.ın iLıde ~lrarı ularak malzemeyi kullanmışlar 

,·e geleneksel ~erüınik ~m layışına y<.:ni boyutlar kazandırmışlardır. "ı 8 

Bali'da sanat egitimi konusundaki oluşumlardan diğeri de Fransa'da 
! 

ortaya <;ıkınışllr. ; 

İş <.:gitimint d~ıy~Llı .ıt\ılyL' geleneği ;\nırapa'da sanat okulları ve 

akad<.:milerde sürllürJügü yaşaııı ıııi.ü·aJelesi, 1 ~. y.y.ın sonunda Fransa'da 

Ecole Nationalc ~es Beau:'-;\rts'ın eğitim rcformuyla son bulmuştur. Fakat 

bu .eğitim reformu ~.b, sürekli geli~mc içerisinde bulunan sanat olayları ve 
i 

toplumun istekl~rine yanıt verınemeye başlayınca Fransa'daki sanat 

eğitimi atölyclerJ kaymıştır. 

17 Beril ;\NllJ\Nl\I .RT, .'>'ı.:r;wıik l:giLinıinde Yı.:ni Yünı.:linimler, Türkiye'de Sanatın 

Bugünü \'e Yarıi1ı, Ilaeeltepe Oni,·. Güzel Sanatlar hık. Yayınl~m: ı, Ankara, ı985, 

s. 70. 
' 18 ı Beril i\NILANI\ll·Rl', ;\.g.e., s. 7 1. 
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.. J.)i!.dcki ~~..:r~llll ik ~..·~i li ı11iıı i n ıırgü l !t:nıııcsindc l:t'< ıll: Natiunale des 

lkau.'\-,\n~'ın cLI,isi buyüktur. l.y,itiııı sistemimizde (:~ıgın özelliği olan, 
i 

rasvun~ıl il..ts\ (Jll ~ı Lıdsı' ~ın,. d u' u' a, d u_,·guLır~ı. he .. \·erana _,·l:r ,·eren 
. . ı . . . . . . . 

duygusal yünü agır b~ıs~ın bir ·g\!rü~ benimsenmiştir." ll) 

Dah~ı suı1r1~ıki yı!Lırd~ı. tuplumun sanata duyarlılığı sağlamak 

aınacıyLı, bir sttıLtl l:ğ-iliıui sistemi gl:li~Liren Bauhaus'un etkilerini 

gC>rüyuru1.. lLt.uh;ıus'uıı l'lkile~inıinin bizdı.:ki sl:r~unik ı.:ğitimini ne yönde 
' . 

l:lkilt:Jiğin...: d~ıir ibir k~ıyıı~ık buluııııı~ıdı ~uH·ak genl:l ularak, üzdlikle I 957-

Sö'dl: kurul~ııı D~..·, kL l ~ıtbiki c;ü;,L:l San~ıtLtr Yüksek Okulu'nun eğitim 

prugr~tmının tcıiıt:l iirnegi niLdigindeJir. ":\BD'de Uzellikle yaşatılan 
Bauhaus ilkeleriı~in,, 1 ~ttbiki Uc\ kt Güzel San~ttLtr Yüksek Okulu'nda ilk 

i 

danışmanlık g(!r<.:\ ini üstlı.:nen, i\Julph Srhnerk adlı bir Alman 
1 

c ği tiın(·idir. ".!.ll 

i 

Lğ it i ın k uruııı u b~t/. ı n d~ı meydana gı.:l en ct ki le n me 1 er son ucu 

ol uşturulm~tya b~tşLty~tn s~ın~tl eğitim prugr~ımları, aslınua, temelden bir 

takım dq~i~imleri1 getiriyurdu. ~iiyle ki; 

Yaklaşık öd() yıl iinrl: J\n~tdulu Türk tuplumuna egem<::n olan İslami 

hayat tar1.ı 'e !dü~üıH·c birikiıııi il,·l:risinue uluşan (;eJenı::ksel Türk 
1 

Seramiği, CumhTıriyet ik birlikte girişilen lbtılıla~m~ı sün:cinde, Batı 

düşüncesinin urLıya kuyuuğu ) ~ışam 'ı.: düşCınce tarzı (,'izgisinde, hem 
' 

kl:ndi kimliğine, ıhem d<: tuplumun kültürı.:l kimliğinin değişmesine neden 
ı 

olmuştur. Batı ile birlikt<.: gdl:n sumut-nesnd yaklaşım biı.;imi, yukarıda 
' 

bclirlliğimi1. gibi, eğitim kurumlarıyla olsun, kişilerden kişilere olsun, 
ı 

sunu(,·ta; hem ~:~ığda~ türk Scr~uniğinin, hem dl: yeni kültürel oluşumların 

tcındin<.: Ltyıük ltqkil cdiyun..lu. 

l9 Beril J\NII.ANI\Ihn, i\.g.e., s. 7 I. 

-'O . . S<.!zcr 1'!\~SU(; Çağdaş Türk Sanatı, l{<.!mzi KiLabe,·i, lswnbul, 198(ı, s. 2-W. 
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l:ğitim kurlimu b~ızııH.b ıııc·ydana gelen Batı etkil<:~irninin diğer bir 

yününü, yurt dı~\n~t giJ<:n s~ın~ttı.;ılanmız oluştunnaktadırlar. 
! . 

i 

Yurt dı~ınaı gid<:n sanatı.;ılarımız B~ıtı 'daki ı.;ağda~ seramik sanatının , 

oluşum sürecini: ya~~ıyarak gl.>rmüşler, ı..;eşitli teknikl<:r, çalışmabr ve 

teorik bilgiler<: s~~hip uLlbilmişkrdir. Yurda döndüklerinde ise yurt dışında 

buldukları ortam1ı bulam~ımışbrJır. Daha sonra bu sanatçıbrımız, durumu 

iyi olanlar atöl:-:e a,(;arak, diğerleri de fabrikalarda \·e okullarda göre\· 
ı 

alarak, bu atmosj·eri ülkemizde uluştur111:ı mücad<:lesine girişmişlerdir. 
ı 

"1 l)(ıO'larıni b,ışınd~t i\Hup~ı \e /\merika' ya giden seramikçiler yurda 
i 

dönmeye başlarl!~ır. llJ(ı 1 yılınd~ı ı:ullbright Bursu ile Amerika'ya giden 

Filiz ()zgüYen Cabtalı, 1 l)()2 'dt: yurda döner \·e 1 ')(ıS 'de Akademi Seramik 

bölümüne asist~m ular~ık atanır. 

19.G ı 'de H.ıll bright bursu ile Amerika'ya giden Candeğer Furtun 
! 

yüksek lisansını ı ~tl ıp ll)(ı3 yılı sununda yurda döner. 19(ı4'de atölyesini 
ı 

kurar, kısıntılı eliektrik \<,.:rilmesi nedeni ilc ancak 19(ı5'te atölyeyi istediği 

i
l düzeye getirir. 
ı 
1 

ı 

ı 954'dc Aıinanya'ya giden Sadi ve Belma Dircn 1 9G4'dc yurda döner. 
ı 

Sadi diren Eczambaşı Seramik Lıbrik~ısına müdür ve sanatçı olarak girer 

ve aynı yıl akad~ıniyc öğretim üyesi olarak alınır. Belma Diren, Eczacıbaşı 

Seramik Fabrikasının sır yapıını bölümünde çalışır. "21 

O dönemleri yaşayan Candeğer Furtun, yurt dışına çıkan 

sanatçılarımız \ıl! <,:ağdaş Türk Seramiğine katkıları konusunda şunları 

söylüyor: 

z.ı Sezt:r Ti\NSLJ(;ı, Cıııdı.:ğa Fıırwn \ı.: Ç;ığd;,ış Ser;,ımiğin Sonıns;,ı/ı, Argos Yeryüzü 
i • 

Kültür Dergisi' Kasım 3, Istanbul, llJ88, s. ~5. 



i 
ı 

"Seranıik eğitimine gidenler, getirJikleri yenilikten öte çok önemli 
1 . 

bir konuyu gerl..ıekle~tirJilcr. Seramikte o güne dek kullanılan sırlar 

Alman Yeya İngiliz hazır sırları idi. llalbuki bizler anık gereken teknik 
ı 

bilgi ile dunanını~ Ye kendi sırlarıınızı hiç bir hazır sır kullanmadan 
i 

yapacak duruma! gelıni~tik. Bu durum aslında seramik tarihinde bir çok 
ı 

ulusta l.,'ığır ~tl..·mı~'tır, ~tnı~t ülkemizde bunun değeri anla~ılmadı. Ama o gün 
! 

bunun yapılması (.;uk i.)nemli idi, l..·ünkü hammadde satan yerlerin olmayışı, 

alınan malzeınel~rin analizlerinin bile doğru \·erilmcmesine rağmen çok. 
' 

yetkin n: A\Tupa1 düzeyinde sırlar gerçekleştirilcbilJi. 

Bu teknik \'etkinliüin - "' yanısıra, sanat(;ılarımız çağımız seramik 

e\Timini yakmdan gi.)rınüş ,.e incelemiş olduklarınJan yapıtları ile Türk 
2.J seramigine çtğdaş yorumlar g<.:Lirdiler." -

ı 
Batılılaşrnanıın ı..;uk eskiye d~tyandırı!Jığı toplumumuzda, Cumhuriyet 

sonrası Batı etkileşimi, t,·ağJaş seramik eğitim programımızın oluşmasını, .• 
yurt Jı~ına t,·ıkan sanat(ılarımızın aldıkları eğitim ,·asqasıyla da, gelenek 

bkim dili ,.<.: ürdim tarzınJan farklı, l..·ağdaş bir oluşum it,·ersine girmiştir. 

22 ı Sezer TANSU(;, :\.g.e. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Ç~GD~Ş TÜRK SEAAMİK SANATININ 

ANLATlM DİLİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Birinci Kısım 

ı 

ÇAGOAŞ TÜRK SERAMlK SANATININ ANlATlM DİLİ 
' 

I. GELENEKSEL i TÜRK SERAMlK SANATININ ANLATlM DlLİ 
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Geleneksel Türk s~.:ramik s~matmın anlatım dilini anlayabilmek için 
i 

ilk önce onu ~ekiiııendiren ana dü~ünceyi urtaya koymak gerekir. 

Geleneksel :Türk seramiğini ~eki llendiren ana düşünce, 1 O. y.y.dan 

itibaren Tüi·kleri;1 müslüınanlığı kabul etmeleriyle etkisini gösteren İslam 
ı 
ı 

düşüncesidir. 

İsl~uniyelten üne~.: Türklerin eski kültürleri, İslCtnıiyeti \'C daha 

sonraları Bizans(Lt birlikte gelen etkileşim, Geleneksel Türk Seramik 
ı. . . 

Sanatının anlaunr dilinin olu~masmda etken olmuş kültürlerdir. Fakat tüm 
ı 

etkil.eşime rağmen İs!Cuna dayalı, Doğulu hareket noktaları değişmemiştir. 

Geleneksel :'!'ürk Seraıniğini şekillendiren soyut İslam düşüncesine 

göre, Tanrı Lt\T~tmı soyuttur. Varlığına inanılır ama insan gözü onu 

görmez. "DuğrulJığun Tanrı sözünde belcrmesi, İsl~un dünyasmda otoriteye 
ı 

kayıtsız ~artsız !bağlı bir dCışCıncenin oluşmasına neden oluyor. İslam 
ı 

kültürü, hukuku; .bilimi, felscl'i:.:si, s;.matı, eğitimi \'e yaşam üslubuyla bu 
1 

düşüncenin ürüı~üdür. l\lümin (inanan), ya~am yolunu \'c düşüncelerine 
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yön veren k;:ıynagı, Kur'anda bulunur. "23 
ı 

Bu düşüncel tasvir yasağını getirmiştir. Bu yasakla birlikte sanatçılar 

artık, somut d~ğaya uygun çalışmalar yapmaktan uzak durmuşlar, 

yapanlar da burtu soyut bir şematizm biçiminde ortaya koymuşlardır. 

Dinin Türk sanatına getirdiği bu yaptırım Geleneksel Türk Seramik 

sanatında da farklı bir anlatım .dilinin oluşmasında etken bir rol almıştır. 

Her eylemi etkileyen toplumsal bir olgu olarak dinin rolünü, tüm 

olumsuzlanmalara rağmen burada, yani, Geleneksel Türk Seramik 

Sanatının anlatım dilinin oluşumunda bir belirleyici olarak görmemiz 

gerekir. 

Dinin toplJmu ve dolayısıyla sanatı, sanatçıyı etkileyen bir olgu 

olduğu, dekoratif i anlamda süslemeye dayalı, form endişesinin yaşanmadığı 

bir üretim ortamında Geleneksel türk seramik sanatçılan, yaratıcılıklarını 

süslemede ortaya koymuşlardır. Anlatım dili olarak soyut bir süsleme 

tarzını tercih etmişlerdir. Bu anlamda İslam düşüncesinin sanarçıyı 

yönlendiririliği, Anadolu'da Bizans'la birlikte bir Batı etkileşimine kadar 

süregelmiştir. 

Batı etkildiminin getirmiş olduğu ve temelinde somut Batı 
düşünresinin egemen olduğu somut-nesnel yaklaşım, Anadolu'da nesnel

soyut birliğinin ~'aşandığı bir anlatım diline dönüşür. Aslında nesnel-. 

soyut anlatım dili birlikten çok bir ikilemi yaşatmıştır. "Bu soyut-nesnel 

ikiliğinin bir uzlaşmaya varması veya herhangi birinin tek başına 

egemenliği söz ~onusu dt:ğildir. Yaşanan, bu ikilem arasında dengeye 

varmayı hedefleyf!11 hesaplaşma sürecidir."24 

' 23 1\lazhar İPŞİROGLU, Nazan İPŞIROGLU, DÜşünmeye Çağrı, Cem Yayınevi,. 
ı 

İstanbul, 1982, s. 25. 
ı 

24 1\luammer ÇAK~, Geleneksel Türk Seramiğinin Çağdaş Anlamda Yeniden 

Üretimi, Basıln1ış YOksek Lisans Tt!zi, Eskişehir, 1993, s. 17. 
ı 
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"Biçim dilinin oluşmasında İsl[ımiyetin yanında Türklerin eski 

inançlarının da etkileri vardır. Türklerin eski Papan inanç sistemi, bir 

taraftan doğa kökenli olması, isl:un dinsel soyutlamasının Türkler arasında 

nesnel ifade olanakları ·ile farklı yorumlar bulmasında, yani soyut 
ı 

kavrayışı n nesnellcşmt:sini sağlamıştır ... 2 5 

Tüm bu etkileşimierin sonunda, süslenmeye dayalı, soyut-nesnel bir 

anlatım dilinin urtaya kunın~tsıyla Geleneksel Türk Seramik Sanatı 

kullanıma yönelik kap ulgusunu bu anlatım diliyle ifade etmiş ve bu tarz 

yaklaşımd~1ki gekneksel Türk Seramik S~tnatı ürünleri vermiştir. 

Çoğunlukla Cuml;lllriyet'e kadar de\·am eden geleneksel üretim tarzı da 

Cumhuriyet'le birlikte, yerini yeni dönemin gereksinmelerine uygun bir 

üretim tarzına ddnüştürınüştür. 

II. ÇAGDAŞ TÜRK SERAMiK SANATININ ANLATlM DİLİ 
ı 

Çağdaş Tüi·k Seramik Sanatının ~mlatım dilini oluşturan temel 

noktalar bir önceki bülümde de değindiğimiz gibi, Cumhuriyet \'C ilanıyla 
! . 

birlikte hedeflenen, Batılılaşma amaçlı faaliyetlerdir. 

Cumhuriyet'in il:mına kadar topluma egemen güç, saltanattı. 

Cumhuriyet 'in :i Lmıyb bi ri i k te gelen yt:ni toplum modeli, tüm 

kurumlarıyla biı!likte yeni bir yapılanma h;erisine girdi. Bu yenilikçi 
! 1 

yaklaşım, geçmişi dışlayar~tk, yenileı~me yolunda kesin bir toplumsal 

tercihi de yapıy~rdu. Böylece Batı düşünce sistemine geçiş yaşanıyordu." 
1 

Batı düşünce tarz!ı, Batı değer sistemlerini de beraberinde getiriyor, bu tarz 

yaklaşımla birlikte, Çi.ığdaş Türk San~\tının oluşumunda önemli bir etken 
ı . 

olan, Batı kayn~~klı sentez sistemine geçiş yaşanıyordu. "İster tarihsel, 

ister çağdaş düneınierde olsun, sanat alanmda yeni bir senteze yönelme · 
ı 

zorunluluğu, yabancı \·e kuzmupulit etkilerle kaynaşıp, bunları ayıklamak 

2S l\1 uammer ÇAKI, A.g.e., s. 18. 
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suretiyle özgün ve yeni modeller elde etmenin yolunu açmıştır . .. ı 6 

Batı'dan alınan etkilerle, malzeme, teknik ve biçim değişimlerini 

yansıtan modern1 veriler, Çağdaş Türk Seramik Sanatının anlatım dilinin 

oluşumunda zemin olmuştur. 

Seramik sanatı tarihine baktığımızda, seramiğin çağdaş boyuta 

ulaşmasını, Pica~so, Ivlatisse, t-.Hro gibi seramikle ilgili hiç bir teknik 
! 

bilgiye sahip dımayan sanatçıların, seramik malzemeyi geleneksel 
! 

kullanım olgusu1 dışında, ifadeci niyetieric soyutlamalarıyla birlikte 

görüyoruz. Bu yaklaşım ve yöneliş doğrultusunda seramiğin, görsel plastik 

sanat olarak çağdaş boyutu da biçimlenmeye başlıyor, anlatım dili de soyut 

olarak ortaya konuyordu. Tabi, yeni anlatım dilinin belirlenmesinde, bu 

sanatçıların soyut sanat akımı içeris.inde etkinlik göstermeleri de diğer bir 

faktördü. 

Bu tarz, bireysel yönelişlerle oluşan Çağdaş Seramik Sanatının 

anlatım dili, Türkiye'de de, yurt dışına giden seramik sanatçılarımız 
' 

vasıtasıyla yansımasını gösterdi. Seramik sanatçılarımızın yurt dışına 

çıkıp oradaki bu oluşumu görmeleri ve seramik malzemenin niteliklerini, 

olanaklarını keş~etmeleri, Çağdaş Türk Seramik Sanatının da, oluşum 

sürecinin başlang1ıcını veriyordu. Gerek malzeme, gerekse teknik ve biçim 

yönünden oluşturulmaya başlayan modern verilerle birlikte Çağdaş Türk 
i 

Seramik Sanatının anlatım. dili de soyut olarak belirginleşiyordu. Bu yeni 

yaklaşım biçimi, 'alışılagelmiş geleneksel seramik mantığını da uymayan 

bir yaklaşımdı. Ç\inkü o döneme kadar toplumda alışılagelmiş temel olgu, 

seramiğin fonksiy1onelliği ya da yararcılığıydı. Fakat Çağdaş Türk Seramik 
i . 

Sanatı, bu olguya katılmıyordu. Seramik malzemenin yararcılığının 

dışında, görsel i plastik bir boyutunu ortaya koyuyor ve seramik 
•' ı . 

malzemenin sanatsal bir ifade aracı olduğunu belirliyordu. Artık, kullanım 
ı 

içeriğinin yerini :plastik bir içerik alıyordu. Çağdaş Türk Seramiğinin 

26 Sezer TANSUG, ~ağdaş Türk S·anatı, Remzi Kitabevi, s. ll, Istanbul, 1985. 
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plastik içeriğc yötıelmesinde, Füreyya Koral ilk temsilcilerimizden biridir. 

Sanat seramiğimizde soyut dilin oluşmasıyla giderek artan bir 

sanatsal etkinlik yaşanınaya başladı. 

Çağdaş Türk Seramik Sanatının başlangıc dönemi, II. Dünya Savaşı ve 

sonrasında yaşaıpn ekonomik çöküntü dönemine rastladı. Bu aslında 

Çağdaş Türk Seramiği açısından bir şansızlık sayılabilir. Çünkü; seramiğin 

masraflı bir uğraş olması, sanatçıların ekonomik kaygılar taşımalarına 

neden olmuştur. O dönemde yaşanan bu ekonomik sıkıntı, bir süre sonra 

aşılmaya başlanmıştır, Eliili yıllarda kurulmaya başlanan Endüstriyel 

Seramik Sektörü, 70-85'li yıllara kadarki sürede, artan bir oranda bir pazar 

ve iş imkanı s;:ığlamıştır. Bu gelişme, sanatsal anlamda çalışan seramik 

sanatçılarımıza, ekonomik anlamda bir destek noktası olmuştur. 

Endüstriyel Seramik alanında gerçekleşen bu gelişmelerle oturmaya 

başlayan seramik teknik ve teknolojisi, sanatçılarımızın çalışmalarında da 

form, malzeme ve teknik yönden araştırmalar yapabilme olanaklarını 

sunmuş, böylece de anlatım diline etken bir teknik dil oluşumu yaşanınaya 
ı 

başlanmıştır. Bugün, anlatım dili kadar önemli bir unsur olan teknik dili, 

anlatım dilinden ayrı ele almamak gerekir. Zira, çağdaşlığın, 

gereklerinden biri olan teknoloji ve teknik destek olmadan, Çağdaş Türk 
ı 

Seramik Sanatının gelişiminden söz etmek pek doğru olmaz. 

Çağdaş Türk Seramik Sanatmda başlangıçta, soyut dilde, özgün nesne 
. ı 

şeklinde gelişen .• anlatım dili, günümüzde, biçim ve içerik bağlamında 

estetik niteliklerle gelişen arayıştarla sürecine devam etmektedir. 
·ı 

Günümüzde meydana gelen bu gelişmelerin temel niteliğini oluşturan 

teknolojinin karşısında, Seramik Sanatının estetik ilişkilerinin ve sanatsal 

tavranın niteliklerinin ve sorunlarının ne olacağına ilişkin bazı 

yaklaşımlar gözlenmektedir. Bu konuda, Çağdaş Türk Seramik 
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Sanatt;ılarınuzdan 1\lill:t (3alatalı şunları söylüyor: 

"Çağımızda,; teknoloji sahas.ındaki gelişmelere her gün yeni bir değer 

eklenmektedir. BLı değerlerin yarattığı olanaklar sonunda ortaya çıkan 
! 

gerçekler karşı~ında, düşünce bil;imleri değişmekte H! yeniden 

düzenlenmektedir. Dug~mın Ye insanın korkunt,· bir hız içinde niceliksel 

yönden üretildiği günümüzde, s~matsal ün.:tim ilişkileri de aynı sürat \·e 

tanriarını değhtil·erek eSLl.:Lik ilişkikrini yenidl.:n düzenlemek, doğayı \'C 

')-
insanı niteliksel yönden üretmek zorundadır."- 1 

Yine, t,·agımızın genel sanat olgusunu Yeren bir yaklaşımda Beral 

!\ladra şunları sü)i lüyur: 

"Cünümüzdl:! sanat tümd bir olgudur. İnsanın yaratıcılığının, 

sanatın yar~ıtılın~tsı kin gerl:kli tüm gereçlcrlc \·e bireysel, ruhsal, 

toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasal, tarihsel, geleneksel, estetik 

etmenlerle birleşmesinden doğar. ,ı 8 

Bugün, bu uluşuınlar, c,:ağdaş Sanatçının başlıca özelliği olan, 

bireysel özgürlüğü t;izgisinLk, (eşitli biçimlerin, değişimlerin, 

yöneliminde çoğulcu bir artam y~ıratmıştır. Çağdaş Türk Seramik Sanatının 

bu çoğulcu onam i(inde anlatım dili yönünden önünde bulunan en önemli 

sorun; Toplumumuzun yaşadığı .hızlı gelişme döneminde vardığı nokta da, 

değişim temelleri ~Hılmadan ortaya çıkan yeni oluşumlardan etkileşimdir. 

Bu etkileşim sunucu, Batı taklit(.;iliği ve gelcnek(ilik diye yaşanacak bir 
: 1 

ayrım, c,:agdaş , Türk Seramik Sanatında bir kimlik bunalımının 

yaşanmasını, duğ~tl bir sunu( ularak \·erecd~tir. 

27 J\till:ı GAlATJ\t.'t, Ç:ığd;ış 'J'ekııoloji n.• S':ııı:H Kığl:ıııııııd;ı De\'iııgen K:ıçış, Çağdaş 

Teknoloji \'e S~u\at, Jlaceuepe Üni\'. G.S.F. Yay. No. 8, J\nkaro.t, 1989, s. 88. 
28 lleral f'-IADRJ\, 'OJk~mixdeki S<ın:H Olgusu İçin Bir Genel Değerlendirme, Sanat 

ı • . 

Çe\Tesi, Orak 87, Istanbul, ll)8b, s. 32. 



I I I. GELENEKSE.L VE ÇAGDAŞ TÜRK SANATININ ANLATlM DİLİ 

YÖNÜNDEN DEGERLENDİRİLMESİ 

32 

Geleneksel Türk Ser~tmik S~tn~ttı \'e Çağda~ Türk Seramik Sanatını, 
ı 

anlatını yönünL)en kaqıla~tırmayı, anlatını dilini oluşturan ana 

dü~ünreden hareketh.: y~ıp~tbiliriz. 

c;eıenekscl Türk Sanatının anlatım dilini belirleyen ana düşünce 

soyut isbm dü~üncesidir. Suyut is!Cun düşüncesi ile nesnel dünya 

arasımLlki ikileıııj k~ıyn~tk alan c;cJeneksel TürR Seramiğinde, soyut-nesnel 

ikilemi ar~tsınd~tki ge lgi tler, ~tgır bas~m yüne güre dünemierin üsluplarını 

olu~turur. 

Çağda~ Tüı;k Ser~tmiği helirkyen kaynak, Batı düşüncesidir. 20. 

yüzyılla birlikte mudernizmle ba~layan olu~turucu anlayış, farklı bir 

bi<.;im mantığı getirir. Bunun sunucunda ortaya konan ürünler soyut 

anlatımı i<.;erebilir. ,\ncak •bu suyutluk, geleneksel seramiğin 

soyutluğundan farklıdır. c_:~ığd~ış seramikteki soyutluk, görsel pb.ıstik 

ama<.;lı, t~ıınanwn üzgi.."ır anLıtım~t yönelik sanats~ll ifadeleri içerir. 

Geleneksel Türk Ser;.uniğinde ise soyut anlatım, bi<.;iminde değil bezemcde 

görülür. Biçiınltr kullanıma yönelik öz taşır. Bezemedeki soyut anlatım 

sanatçının özgür ifadesini değil, bir felsefenin bh:im iradesini ortaya 

koyar. 

Konuya bi,·iın-i.>z ilişkisi yönünden bakıldığında, Geleneksel Türk 

Seramiginde bi,·imin kullanımla sınırlandığını görürüz. Çağdaş Türk 

seramiginde bi(,'imin kullanıtü zurunluluğu yoktur. Biçim, kullanımdan 

uzakb~tığı al:.mJa su' ut bir ~mLLtıın kazanır. 
! ... 
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Celenc.:ks<.:l Türk Seraıııiğindc.: sanatı,:ı, hüner-beceri sahibi 

anlamındaki z•tn~tatk:u·Ja <.:~ anlaındadır. Sanat<,·ı, i~lerinde analiz \'C 

sent<.:zden Lı,·naklanan yc.:ni bir görü~ ortaya koymaktan çok, yapılanın 
""· 1 

en iyisini uyglılaınaya çalışmı~tır. Yaratırılığını, düzenleme Y<.: teknik 

yüntc.:ml<.:rini g<.:l(~tirnıesindl' ()ruya koyan sanatçı, anlatım dilini bu 

\·eriler doğrultusunda ulu~turnıu~tur. 

Çağ<..b~ Türk Sc.:raınik san~ıtı,:ısı is'<: <.:l<.:~tirici ta\Tı, biçim ,.e form 

yönündc.:n yarallcılığı, bağımsız kişiliğinin ön planda olduğu bir ortamda, 

an la tım di 1 i ni ol 1 uştu rma i ın kanını bulabi Imi~ tir. Şü ph esi z bu etken, 

Gl'leı1l'ks<.:l Türk S~r~qnik s~m~ıtı ilc.: Çağda~ Türk Ser~ınıik sanatı arasındaki 

en önc.:mli ayrımı tqkil c.:tınd.tedir. 

G<.:lcnd.sel türk Sc.:raınik s~uiatının soyut-n<.:snel g<.:rilimind<.: oluş;ın 

anlatım dili, Çağda~ Türk seramik Sanatında başlangıç soyut (içeriksiz), 
! 

özgün nesne, şek! in<: dönüşmüştür. Daha sonra bu olgu, insanın 
. i 

yaratıcılığının H~ san~ttın yaratılması h;in gerekli tüm g<.:rcçlerlc \'C 

bireysc.:l, ruhs~tl. lt)pluıııs~d. teknulujik, tanihs<.:l, siyasal, estc.:tik etın<.:nlerle 

sanatın yaş~unb bütünkşnıc.:si yulunda tüm<.:! bir uluşuın it;ine girmi~tir. 
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İkinci Kısım 

ANLATlM DİLİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

I. ÇAGDAŞ TÜRK SERAMIK SANATININ ANLATlM DİLİ YÖNÜNDEN 

DEG ERLEN DİRİLI\lESl 

Çağd~ı~ Türk Seramik San~ttının oluşum sürecinde, yaşanılan her 

türlü gelişim n.~ etkileşim l.;izgisindc, Çağdaş türk Seramik Sanatçısı, 
ı 

anbtım dili yününden temelde soyutlamaya dayalı, fakat ele alış ve 

irdeleme ~u.:ısınd~tn Ltrklı tarzda yaklaşımlar göstermiştir. Bu yaklaşımlar 

şu ba~lıklar alunda topLtnabilir; 

ı. Geleneksel-Çağdaş Sentezine Dayalı Çalışmalar 

Bu tarz çalışmalar, Geleneksel Türk Seramiğinin iç mantığını 

kavrayan, ger<:k • süskme, gerekse form anlamında ·bir yorumlamaya 

gidilen çılışınalardır. Bu yurumlam~tlar farklı yöntemlerde ele 

alınmaktadır. Buı1l~trd~tn ilki, süsleıneye yönelik yoruınlamalardır. 

Süsleıneyc • yön<.:! ik yorumlamalarda, Geleneksel Türk Seramik 

Sanatındaki çizgi, renk H~ kompozisyonu, kendi sistcmatiğine aykırı 

düşmeyecek şekilde, Cizgün form ,.e kullanımına yönelik ç~llışmalardır 

(Resim ). 

İkinci tür yorumlamalar ise, Geleneksel Türk Seramik Sanatındaki 

kullanıma yönelik içerikle yapılmış formlar üzerinde; lleformasyon ve 

işlc,·sdliğin dışlanıp, furma yeni görsel plastik bir içerik. kazandırmak 

amacıyla y~ıpıbn '(.:ahşmabrdır (Resim ). 
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Diğ\..·r bir y(ırumlaın~t d~t Us\ ire yüııelik (~d ışınaları i<.;erm<:kteJir. Bu 

tarz yonımLırd~t Cel<:neks<:l lürk seramik Sanatında tas\'irin y~ısak olması 

sebebiyle, miny~ltür \e Ju\·~ır panularınJa görJüğümüz soyut-şeınatik 

anlatım, l.,'~q!,~..LL::; ürneklerinde t~ısvir<: yönelik, birehir ~mı~ıtıma 

Jönü~ıncktcdir ( lksim ). 

(; e le n e k s d i n < ~l ğ d~~~ an 1 anı: J a y <:n i J e n ü re t i m i o 1 ara k 

tanımlayabiler<:ğimiz bu çalışmaların, ÇağJ~ış Türk Seramik Sanatının 

anlatım yönünden, C<.:Jeneks<:l Türk Seramiği gibi bir kültürel birikim 

temelinden hareketle, yeni oluşumları, tarzları urtaya koyduğu bir 

ger<.;ektir. 

/\yrıca bu t~trz bir yakLl::;ım, Çağda~ Türk Seramik Sanatının kendi 

özüne yabancı olmay~ın bir tarzJa, "Çağda~ Türk Scraıniği" kimliğinin de 

belirlenmesinde ün<:ınli rol uynayacaktır. 
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SADİ DİREN - Seramik Form 
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2. Soyut (Özgün Nesne) Tarzında Yapılan Çalışmalar 

San~ll tarihinde kübizm, dünı::nı noktası olmuştur. Sanatta natüralizm 

dönemi Lıpanmı~. sqyut-s~ın~tt d('inemi ba~lamıştır. Soyut sanatta birlikte, 

doğa ile bağlarını kup~ıran sanat, y~ü·atma üzgürlüğüne ka\·uşmuştur. Paul 

Klee'nin bir sözüyle: bu sanat görüneni \'ermiyor, bir düşünceyi 

görscllc~tiriyt)rd u. 

Çağdaş Seramik de, 20. y.y.da yaşanan bu değişim çcrçc\·esinde, yeni 

bi<;iın dili \'e olu~umLmnı şekillendirnıeyc başlıyordu. Sanatçının özgür 

iradesini \e i Ltdesini kuynusıyLı, g<:l,·mişte i~Je\·scllik t<:nıelinde yapılan 

seramik üretimi, aynı teıııd yakl~ı~ımda her (,·<:şit biçim, estetik, özgünlük 

\'e sanatsal iLıdeleri il,'eren bir <:ndüstriyel üretim tarzına dönüşüyordu. 

Fakat bu üretim tarzı bir karışıklığı ortaya <;ıkarıyordu, o da, seramiğin 

soyut l,·ağd~ış boyutunda, endüstriyel \'C sanat scramiği arasındaki 

aynmdır. Özgün bir endüstriy<:l form aynı zamanda sanatsal bir ürün 

olarak d~ı kar~ııııız~ı (ık~ıbiliyur. ,\tiiiCı G~tlatalı bu konuda şu yorumu 

gctirınd.I<: kumıy~ı bir ~t(ıklık kaz~ındırıyor; 

"Soyut Seramik bir eser, sad<:ce ·üzgün bil,'imin ifadesinden ibaret 

o)maına)ıdır. S~ınatçının üzgün s~ınatzsa) i('adesinin temeli üstünde \'ÜCUt 

bulınalıdır. Bu üzgün iLtd<:ııin ~mcak bilgi, deney, yetencktc kendini 

bulacağı dikk~tl\: alınııı~tlıdır. ,llJ 

Bu urz y~ıkla~ıııılard~t, l.:~ıgdaş seramiğin soyut boyutuna yönelen 

sanat(ı, yaptığı işin k<:ndin<: güre a<;ıkbmasını yapabilmelidir. .Bu 

açıklama yapılmadığı noktada izl<:yici açısından yaşanan L\rışıklık, Çağdaş 

'T'ürk Soyut Seramiği a(,·ısından, yuzlaşınaya sebep obbilir. 

29 t\till:ı c;,\L\T.\11, /Jv~·ıiri. I urki~ ı.:'dı.: s~ın~ıtın Bugünü \'t: Yarını, llacettcpe 

Unhı.:r-;itl'si. (;ÜI.l'l Saıı<lll~ır 1 •tktıltı.:si Yayınları, :\u. 1, AnKara. }l}85, s. 98. 



-l2 

Şurası bir gı:rc..:ektir ki bugün, Çağdaş Türk Ser;..ı.mik Sanatında, 

soyutlayıcı ta\·ırda yaklaşımlar, sı:raıniğin i<;erdiği \·e h;ercbilcccği estetik 

ilişkiler \'e özgün sanatsal dı:ğı.:rl<.:ri de bı.:raberinde getirerek, çağdaş 

anlamda yeni olu~unılar~l dünü~üm sürı.:cindı.: iinı.:ınli bir <.:tken olmuştur. 
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J{!JU:YY.\ KOIZ/\L- Seramik 1\"l<.:r 

. IL\~Iiı l. ~:OL,\KO(;J.LJ- l·urm 



BUÜI.!\NIIANJ\IU{'t'- ı:orm 

/.t:J JJZ,\ e,:OH/\NJ.J -1 urm 



S,\DEI'TİN AYCİN- h;rnı 

LKJ(Lf\1 KUL\- 1 urın 
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3. Kavramsal Nitelikte Yapılan Çalışmalar 

"Yığınların yüzeye· çıktığı, okulların, üniversitelerin dolup taştığı, 

yeni yeni · mesleklerin türediği toplum çağında kişinin kendini 

yitirmemesi yok olmaması için, kendi yolunu araması ve· kendi kendini 

seçmesi gerekiyor. Bu nedenle tüketim toplumu insanını sarsıp gözünü 

açmaya, geçmişle hesaptaşarak geleceği düşündürmeye, sorgulamayı 

öğretmeye yönelik çabalar birbirini izliyor. Bu yolda öncülük yapan yine 

sanat."30 

Sanatçı; tüketim toplumunda yaşanan olumsuzlukları ve bu 

olumsuzlukları olumluya dönüştürme yolundaki çabaların verildiği bir 

ortamda bu olaylara karşı duyarsız kalamaz. Bu hassaslık içerisinde Çağdaş 

Türk seramik sanatçısı da sanatını, yalnızca duyguların aktarılması, 

aletlerin kullanılması veya bir takım kurallar bütünü değil, kişinin özü 

yakalayabilecek, düzen içinde duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecek, 

senteze varabilecek bir · estetik değerler becerisi içinde, ortaya 

koyabilmelidir. Böylece; katılımcı, eleştirici ve yapıcı bir izleyici kitlesi 

yaratılarak, "izleyici-sanat eseri-sanatçı" arasında, oluşturucu bir bağ 

kurulacaktır. 

Çağdaş Türk Seramik sanatçısı, başlangıçta soyut bir dilde özgün 

nesne yaratma endişesiyle başladığı çalışmaJarını, özellikle son 

dönemlerde ( 80-90'lı yıllar) yaşanılan sosyo-ekonomik, kültürel, 

teknolojik probleml~r ve etkileşimlerden dolayı sorgulayan, irdeleyen, bir 

mesaj verme endişesinde, kavramsal nitelikte, çalışmalara yönelmiştir. 

Estetiksel öncelikten çok mesajın ön planda tutulduğu bu tarz çalışmalar, 

ortaya çıkan eserin kimliği konusunda bir takım polimikleri de 

30 Nazan-Mazhar İPŞİROGLU, Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, II. Baskı, Istanbul, 

1991, s. 118. 
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getirmiştir. Çünkü bu tür çalışmalarda verilmek istenen mesaj, malzeme ile 

sınırlı tutulmamakta, dolayısıyla seramik malzemenin yanında, mesajı 

güçlendirmeye yönelik yardımcı malzemeler de kullanılmaktadır. Sonuçta 

ortaya konan çalışmanın eleştirisini verirken, seramiğin kendi kriterleri 

içinde değerlendirmek mi doğru olur? yoksa, günümüzde ,.sanat tümel bir 

olgudur" mantığıyla yaklaşıp değerlendirmek mi doğru olur? 

Bu soruların cevabına yanıt ararken, geniş anlamda çağın sanat 

olgusunun içerdiği, herhangi bir ayrıma girmeden (seramik, heykcl v.b.) 

genel olarak Plastik Sanatlar adı altında bir değerlendirmeye gitmek daha 

doğru olacaktır. Çünkü; 

,.Sanat ve yaşamın birbirini tamamlaması, sanatın bir kavramlar ve 

düşünceler bütününü içermesi, sanatçının tekniğin olanaklarını insanın 

yaşamını biçimlendirme yolunda kullanması, sanatın kentsel çevrenin 

baskılarına, bilgisayar ve uzay teknikleri egemenliğine, insanın ansana 

ve insanın doğa yabancılaşmasına karşı çıkış olması, bir nesnenin estetik 

kaygılarla yaratılmasından çok, izleyici de bedensel ve ruhsal 

değişiklikler dizisi oluşturmayı amaçlaması artık geçerliliğini kanıtlamış 

özelliklerdir. ,3 1 

Bu nedenle, Çağdaş Türk Sanat Seramiği içerisinde bu tür 

yaklaşımların, oluşum sürecindeki Çağdaş Türk Sanat Seramiğine 

getireceği yeni olanaklar ve öneriler açısından, dikkate alınmasında fayda 

vardır. 

31 Beral ~IADRA, A.g.c., s. 32. 
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ŞEYMA REİSOGLU NALÇA - Düzenleme 

MUA:t-.1!'-IER ÇAKI ~ Düzenleme 
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i u; i :\Di\IJ\N - Düzenlt:ıne 

I It\f\IİYI: <._:OI.J\KOGUJ- Düzenleme 
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.. :·.·:·~,~~·'. 
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I.LIU.;\N 0/.Ll{- Düzenleme 
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ll i\li\1 i\ :\(; ;\TI:KiN - Düzenlem<: 
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SONUÇ 

Dünya'da ons<:kizinci yılların sonlarında, el sanatiarına olan 

duyarlılığın antırılııı~tsı .uııa(:lı taaliyetkrle ba~layan Çağda~ Seramik 

Olu~umu hızlı 'L· <:tkiıı bir ~i.:kildc gdi!;icrı:k y~tygmla~ıııı~tır. 

Ülkemizd<: de ,bu gdi~iııı, Tanzimat de\rinin sonlarında yapılan 

çalışmalarla ba~layarak, llJ:)U'Iere 'kadar erken Jönemini yaşamış, 

ellilerden sonra da Çağda~ Türk S;.mat Seramiği alanındaki etkinlikler hız 

kazanını~tır. 

Cuınlnıriy0l lürkiycsi'yli.: beraber, Geleneksel Türk Scramiğini 

oluşturan yapı, Lkği~ıııı:yc b~ı~Llmı~ ,.e ÇağJa~ Türk S<.!ramik Sanatı kendi 

anlatım dilini soyut (üzgün n es nı:) şekli nd<.! bir y;,ıklaşımla ele almış, fakat 

ge(,'en süre il,'L:risindc, tcıni.:linde yine suyuLLlmaya day;ı.lı farklı tarzda 

yakla~ımlar \ı: arayı~Ltr b .. t~l~tııH~tır, Bu sür<:(,' bugün hal[t de\·am 

etınekt<:dir. 

Çağda~ Türk SL:raıııik San~ıtının ya~aJığı bu süri.:<;le, meydana gelen 

yeni tarz yaklaşımların '<.! .. ırayışların dt:ğerlendirilmesi, Çağdaş Türk 

Seramiğinin \ ~ anlaunı dilinin, ki.:ndine özgü kriterlerinin oluşturulması 

yönünd<.!n kur;.unsal .. ınl~ıında ı.; .. tlışınaların yapılmasını gerektirmektedir. 

Bu konuda üncülük bizlere dü~ınektedir. Bu ;.mlayış doğrultusunda 

yapıtıcak kur .. ınısal 'c teknik ~ır~ı:-;.tırınaLır, Çığd~ış Türk Seramiginin ,·ağın 

sanat yaş~unındaki )'i.:rini bulııı~tsını sağLly~ırakllr. 
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